
SCHONE KLEDING VOOR JESJOEA
Tijdens een Israël experience jongeren-

reis proberen we meestal een nacht in 

de woestijn te slapen. Zo sliepen we een 

aantal jaren geleden op een plek in de 

woestijn, niet ver van de Jordaanse grens. 

Toen de zon onderging, verschenen er 

over de grens in Jordanië honderden glin-

sterende lampjes van een stad tegen een 

heuvel. Ik vroeg een oude man naar de 

naam van de stad en hij noemde ‘Bozra’ 

(Arabisch: Al-Busayrah)  en ook  Jesaja 

63: dat de Messias uit Bozra terugkomt. 

Terwijl hij dit vertelde gingen er ‘alarm-

bellen’ bij mij af, want Jesjoea komt terug 

op de Olijfberg! Hoe komt hij daarbij?  

Maar opnieuw verwees hij naar Jesaja 63 

en hij vertelde dat hij in z’n huis schone 

linnen kleding klaar heeft liggen… voor 

als de Messias uit Bozra terugkomt (met 

in bloed doordrenkte kleding) zodat Hij 

Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt 

in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter 

aarde doen neerdalen. (Jesaja 63:1-6)

Ik was geraakt, maar ook verbijsterd. 

Waar gaat dit over? Een dag van wraak, 

bloed dat op Zijn gewaad is gespat… 

volken die vertrapt zijn in Zijn toorn…

Een heftig stuk dus… oordeel over de 

volken.  Terugkeer uit Bozra? En hoe zit 

het dan met de wederkomst op Olijfberg?

LEEUW EN LAM!
Tweeduizend jaar geleden kwam Hij als 

‘het Lam dat de zonde van de wereld 

wegneemt’ en ik dacht altijd: ‘als Jesjoea 

terugkomt op de Olijfberg dan is alles 

klaar. Dán is er vrede, dán is het Konink-

rijk van God gekomen’, maar is dat zo?

Ja, Jesjoea komt weer, maar deze keer 

niet om geofferd te worden. Nu zal Hij 

komen als Leeuw: om te vechten, te oor-
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ze kan omwisselen voor schone linnen 

kleding!

JESAJA 63
Terug op mijn slaapplek begon ik Jesaja 

63 te lezen: Wie is Deze Die uit Edom 

komt, in helrode kleding uit Bozra, Die 

luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voort-

trekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die 

spreek in gerechtigheid, Die machtig 

ben om te verlossen. Waarom is dat rood 

aan Uw gewaad, en is Uw kleding als 

die van iemand die de wijnpers treedt? 

Ik heb de pers alleen getreden; er was 

niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen 

vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in 

Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn 

kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik 

besmet. Want de dag van de wraak was in 

Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was 

gekomen…  Ik heb de volken vertrapt in 

door Eelco Schaap
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worden, de huizen geplunderd, en de 

vrouwen zullen verkracht worden. De helft 

van de stad zal in ballingschap wegtrek-

ken, maar het overige van het volk zal niet 

uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal 

de HEERE uitrekken en tegen de heiden-

volken strijden, zoals Hij streed, op de 

dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn 

voeten staan op de Olijfberg, die voor Je-

ruzalem ligt, ten Oosten ervan… (Zacharia 

14:1-4)

VLUCHTPLAATS DOOR GOD BEREID
Maar hoe zit het nu met Bozra? Als de 

Leeuw van Juda met kracht verschijnt op 

de Olijfberg zal Hij niet direct Koning zijn 

in Jeruzalem. Nee, door een ‘gespleten 

Olijfberg’ wordt een vluchtweg gecreëerd 

naar de bergen in de woestijn (Zacharia 

14:5) om daarna oorlog te voeren! Dan 

komt de volgende gedachte bij mij op 

(maar God weet het precies): Zou het 

kunnen dat het overblijfsel van Israël 

zal schuilen in het gebied bij Bozra in 

Jordanië op een plaats door God bereid 

in de woestijn (Openbaring 12:6)? Het is 

bijzonder dat Bozra ‘schaapskooi’ bete-

kent en Micha 2:12-13 zegt dat God het 

overblijfsel van Israël zal bijeenbrengen 

als de schapen van Bozra, als een kudde 

midden in zijn weide. Het zal er gonzen 

van de mensen. De Doorbreker trekt vóór 

hen op. Zij zullen doorbreken, door de 

poort trekken en daardoor naar buiten 

gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de 

HEERE gaat aan de spits. 

Zou het kunnen dat Jesjoea in een be-

bloed gewaad terugkeert vanuit Bozra 

en nu als overwinnende Koning naar 

Jeruzalem terugkeert?

OORLOG MET HAMAS
De recente oorlog met Hamas is nu weer 

even ‘gestopt’, maar  iedereen weet dat 

dit geen vrede is. Het  lijkt wel of de hele 

wereld - ook Nederland- zich tegen Israël 

keert… Uiteindelijk zal Jeruzalem aange-

vallen worden. Weet dan dat de Koning 

komt! Deze dingen moéten gebeuren. 

Hij zal terugkomen om te regeren als 

de Leeuw van Juda en Jeruzalem zal de 

hoofdstad van Zijn Koninkrijk zijn…

delen en te regeren. Hij is Lam én Leeuw! 

De eerste keer kwam Hij op een ezel; de 

tweede keer zal Hij terugkomen op een 

wit paard om oorlog te voeren tegen de 

bijeen verzamelde legers van het beest 

en de koningen van de aarde. 

Openbaring 19:11 ‘En Ik zag de hemel 

geopend, en zie een wit paard, en Hij die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.’ … :13 ‘Hij was bekleed 

met een in bloed gedoopt bovenkleed, en 

Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En 

de legers in de hemel volgden Hem op 

witte paarden, gekleed in fi jn linnen, wit 

en smetteloos. En uit Zijn  mond kwam 

een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan.’ ….  :19 ‘ik zag 

het beest en de koningen van de aarde en 

hun legers bijeenverzameld om oorlog te 

voeren tegen Hem die op het paard zat, 

en tegen Zijn leger.’

Jesjoea keert terug om oorlog te voeren 

tegen alle volken die Jeruzalem zullen 

aanvallen. Jeruzalem zal ingenomen 
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Zin om mee te gaan? Geef je dan alvast vrijblijvend op 
zodat we je op de hoogte kunnen houden. Heb je vragen? 
Mail naar: info@petachtikvah.org

In 2022 organiseren wij weer een tiendaagse Israel Experience jonge-

renreis. Daarbij houden we de veiligheidssituatie in de gaten. Deze jon-

gerenreizen zijn bedoeld voor jong volwassenen vanaf 17 jaar tot en met 

35 jaar. De vroegboek prijs is € 1.195,- all-in als er vóór 1 oktober wordt 

aanmeld en € 450,- wordt aanbetaald. Betaal je na 1 oktober dan wordt 

de prijs € 1.350,- all-in. Voor 2 –persoonskamers (is niet altijd mogelijk) 

betaal je € 60,- extra. All In is inclusief vliegticket, accommodaties, 

transport, de meeste excursies en ontbijt + avondeten.

Onze jongerenreizen zijn uniek omdat naast het land verkennen, het 

persoonlijk contact met jonge Messiaanse gelovigen centraal staat. 

Daarom reizen wij vooral niet met grote groepen in een touringcar, maar 

rijden we met ‘eigen’ vervoer door heel Israël. Van de Golanvlakte aan de 

grens met Syrië in het Noorden tot in de woestijn in het Zuiden, van de 

Middellandse Zee tot aan de grens met Jordanië. Onze reizen verdiepen 

je geloof en zicht op Gods plan met Israël en wat dat met jou persoonlijk 

te maken heeft.

17 t/m 27 februari2022

Boek nu met vroegboekkorting!
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Onlangs hebben we weer een discipelschapsprogramma 

van 2 maanden afgerond. De machtige hand van God was 

werkzaam op een manier die we nog niet eerder hadden 

meegemaakt en tegelijk waren er ook grote uitdagingen. 

Zo kreeg één deelnemer Corona, wat betekende dat ie-

dereen in quarantaine moest. Ook kwam Valerie, één van 

onze hoofdleiders, vanwege Covid-19 in Zwitserland vast 

te zitten, na haar vaders begrafenis. Dit betekende dat 

Youval, haar man, voor zijn 6 kinderen moest zorgdragen En 

zo waren gedurende de eerste 2 weken twee hoofdleiders 

absent en moesten we in quarantaine. Hoe moesten we 

nu doorgaan met het programma? God hoorde onze roep 

en gaf ons creatieve manieren om door te gaan! Ondanks 

alle uitdagingen werkte de Heer machtig in het leven van 

de studenten en het was allemaal Zijn werk! Zijn wij zwak, 

dan is Hij sterk! Het thema van het programma was: ‘Uw 

Koninkrijk kome’ Het werken in Zijn Koninkrijk betekent niet 

dat het altijd gemakkelijk is. Heel vaak moeten we ervoor 

vechten en we moeten nooit buigen voor de vijand en hem 

de kans geven het van ons te stelen. Hiernaast enkele getui-

genissen van studenten die radicaal veranderd zijn tijdens 

deze maanden. Dit had nooit kunnen gebeuren zonder uw 

gebeden, liefde en gaven. Dankuwel!

Tal Haroni, teamlid van de Revive Israel Community Farm

Voor het werk van Revive Israel kunt u een gift over-

maken o.v.v. ‘PROJECT REVIVE ISRAËL NEDERLAND’

Via het nieuwe landbouwproject wordt aan Israëli’s 
uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid ge-
boden om Gods schepping te ontdekken door middel 
van biologische landbouw en permacultuur.  Tegelijk 
is er een discipelschapsrogramma en wordt er tijdens 
een deel van de werkdag tijd gemaakt voor van lof-
prijzing, gebed, het lezen van de Bijbel en de moge-
lijkheid om vragen te stellen. Petach Tikvah vertegen-
woordigt het werk van Revive Israel in Nederland en 
draagt dit project een warm hart toe omdat het een 
kans is om het Koninkrijk van God in Israël te brengen 
en mensen uit de samenleving op een andere manier 
te bereiken. 

‘I n het begin was het voor mij echt moeilijk. Ik was 

onzeker of ik er wel bij zou passen. Maar nu, na afl oop 

ervaar ik dat ik veel dichter bij God ben. Het lukt me nu om 

alleen te bidden en Bijbel te lezen. Het Revive team deed het 

geweldig en ik voelde me ook veilig om te spreken en me te 

geven….’

‘T ijdens het programma ontdekte ik veel pijn en nog 

onopgeloste zaken in mijn leven. Op een avond tij-

dens de aanbidding was ik stil aan het knokken met de Heer. 

Maar na een tijd kon ik het aan Hem overgeven en werd ik 

kalm en kreeg vrede. Dit was zo’n openbaring voor mij. De 

Heer heeft beloofd dat ik dieper mag groeien in mijn geloof.’

‘I k ben gegroeid en heb vorderingen gemaakt om allerlei 

onderwerpen bij God te laten. Eerder nam ik alles te 

persoonlijk, waarmee ik mijzelf ook beschadigde in dat pro-

ces. Het was een constante strijd. Mar tijdens het program-

ma kreeg ik tools om af te rekenen met deze diepe wortel van 

afwijzing. Ik ben nu veel zekerder in wie ik mag zijn in God!’

Bidt u alstublieft voor dit programma en de studenten. 

Zodat Zijn Koninkrijk n Israël kan doorbreken, als ze weer 

terugkeren in het ‘gewone’ leven in de maatschappij. Het 

landbouwproject is een middel voor discipelschap en 

evangelisatie. Bid alstublieft met ons voor alle Israëli’s die 

zoeken, zowel seculier als orthodox, om Degene te vinden 

waarnaar ze op zoek zijn.
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EELCO EN KARIN SCHAAP
zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van PETACH 
TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en 
dragen de lasten van de boerderij en het terrein.  
Het is een geloofswerk dat fi nanciële uitdagin-
gen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH 
TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige 
basis? Met uw gift verschaft u een basis om 
gestalte te geven aan dit geloofswerk!

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs 
en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op 
onze website downloaden.
1.  PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods 

plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. 
door onderwijs en toerusting, praktische outreach 
in Israël en Israël Experience reizen. Zo mogen we 
meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.

2.  PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het 
geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een Disci-
pelschap Training in Israël te volgen in samenwer-
king met Messiaanse bedieningen.

3.  PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de 
Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse 
kerk. Ook helpen we in Israëls herstel samen met 
gemeenten en bedieningen in Israël.

4.  We verlenen hulp aan Joden bij de Alijah en andere 
hulpprojecten. 

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, ge-
bed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws 
perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die 
weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die 
door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof 
demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel 
van de gemeente in zijn oorsprong. 
PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe)
vlakbij het voormalige Judendurchgangslager Wester-
bork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 
meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernie-
tigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. 
Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is 
Camping Tikvah (www.campingtikvah.nl) gevestigd. 
Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeen-
komsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN:  NL75 RABO 0382896408    
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn 
belastingaftrekbaar!

MEER VRIJWILLIGERS GEZOCHT

PETACH TIKVAH wil helpen de weg te bereiden voor Jezus’ wederkomst 
en Zijn Koninkrijk op aarde. Dat staat niet los van Gods plan met Israël 
en de Kerk en daarom willen we graag jongeren onderwijzen, toerus-
ten en mobiliseren. Wij werken vanuit een voormalige boerderij in 
Drenthe op 500 meter van het voormalig kamp Westerbork. 

Wij dagen je uit:
•  Wil jij je inzetten in Gods plan en betekenis geven aan je leven?
•  Heb jij een hart voor Gods plan met Israël én jongeren?
•  Of ben je misschien zelf nog een ‘jongere’? Dan dagen we je uit om 

ons te helpen andere jongeren te bereiken.

Interesse?
Kom dan als vrijwilliger ons team versterken.  Er zijn diverse 

mogelijkheden op ons centrum in Hooghalen (Drenthe) van 
praktische hulp tot het ontwikkelen en opzetten 

van programma’s tot het ontwikkelen van 
social media. Ook zoeken we voor het 
komend kampeerseizoen nog een 
vrijwilliger op camping Tikvah. Er zijn 
mogelijkheden voor receptiewerk en 
hulp op de camping. Ook zoeken we 
altijd helpende handen voor het on-
derhoud en beheer van gebouwen 
en het terrein.
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Vormgeving: Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN

•  Elke dinsdag, woensdag, donderdag: Bijbelstudie & gebed 
van 9:00 - ca. 10:00 uur. 

•  In het najaar starten we weer met Bijbelstudiedagen voor jongeren
•  17 tot zondag 27 februari 2022: Israël Experience Jongerenreis
Organisatie: PETACH TIKVAH. Kijk voor meer info en alle activiteiten op 
petachtikvah.org.

Elke zaterdag is er om 17.00 uur een samenkomst bij Deur van Hoop.
Organisatie: Deur van Hoop (deurvanhoop.nl). Vanwege Covid-19 
vooraf aanmelden!

DANK VOOR UW STEUN!
Zonder uw gebed en bijdragen zou het werk van PETACH TIKVAH niet mogelijk 

zijn. We proberen onze giftgevers minimaal 2 keer per jaar een dankbrief te 

sturen, echter door de privacyregels  kunnen wij niet altijd achterhalen wie de 

gever is. Hebt u geen dankbrief ontvangen? Neem dan a.u.b.  even contact met 

ons op.

Interesse? Neem dan contact met 

ons op: eelco@petachtikvah.nl
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